Protokoll för styrelsemöte 2018-12-11
Föreningen Backaskolan
Närvarande: Susanne Dagnekvist, Marcus Borgen, Kristina Wennberg, Malin Wollmer, Marcus
Leyman, Mattis Gustavsson, Lise-Lotte Malmgren, Teresia Jensen, Linda Åsberg, Anna Klarin.
Adjungerade: Fredrik Håkansson, Roger Hargeskog och Lennart Andersson
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Mötet öppnades av ordförande.
Marcus B valdes som mötesordförande.
Marcus L valdes som mötessekreterare.
Adjungeringar var Fredrik Håkansson, Roger Hargeskog, Lennart Andersson.
Dagordningen godkändes.
Kristina och Teresia valdes som justerare.
Föregående protokoll.
Godkändes
Elevråd/Skyddsombud
Inget att påpeka
Föräldramöten
Inget att påpeka
Avtackning av gamla medlemmar
Förra styrelsens medlemmar som lämnat bjöds in för att överbrygga och lämna över. Av
dessa kom Lennart.
Rapporter från AU-möte
Brandtillsyn godkändes, det mesta ser bra ut. Frånvarosystemet på fritids avhandlades där
arbetet fortgår. Arbetsmiljökonsulten har gjort sitt utlåtande om köket; kokkärl behöver
inköpas och arbetsmiljön behöver göras större, styrelsen behöver tillsätta någon ansvarig.
Skolledningen har träffat polis samt ledningen från Östergård/Västergård om den senaste
tidens händelser med elever därifrån. Styrelsen fortsätter att jaga grundskoleförvaltningen
om detta.
Ekonomisk rapport
Ingen rapport, p.g.a. hård arbetsbelastning på Roger.
Ekocentrum - vandalisering
Fredrik och Roger har varit på ännu en besiktning, kommande möte på Stadsfastigheter.
Återkopplar med styrelsen löpande. Styrelsen uppmanade ledningen att tillsammans med
pedagogerna arbeta ännu mer förebyggande i dialog med eleverna för att förhindra
vandalisering, särskilt i de nyrenoverade lokalerna.
Övervakningskameror
Befintliga övervakningskameror administreras för närvarande av Roger. Diskussion om
huruvida skolan ska satsa på fler trygghetskameror. En första fråga är att undersöka
prisbilden på ett större kamerasystem, ledningen får detta i uppdrag. En djupare och
fortlöpande diskussion krävs innan beslut.
Rektorsprogrammet Roger
Roger har kommit in på rektorsprogrammet och börjar VT19.
Skolchef
Fredrik är tillsatt skolchef.
Rekrytering admin
Ledningen har haft en rekryteringsprocess för att finna en efterträdare till Lena. För att
frigöra tid i den pedagogiska delen av verksamheten för ledningen fattades beslutet att hitta
1.5 personal till administratörsroller. En väldigt kompetent administratör med erfarenhet
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från skolverksamhet har intervjuats som ledningen anser fyller rollerna bäst. Styrelsen
diskuterar avvägningen mellan 1.5 juniora administratörer mot en ensam, betydligt dyrare,
men mer senior sådan. Styrelsen beslutar att gå på ledningens linje att provanställa den
ensamma administratören på 6 månader. Återkoppling skall ske från ledningen till styrelsen i
god tid innan 5 månader har passerat av provanställningen så att beslutet kan omvärderas.
Lena slutintervju
Mattis redogjorde för slutintervjun inför styrelsen.
Årshjul
a. Arbetsgrupper
Styrelsen har enligt årshjulet fördelat sig på initialt följande arbetsgrupper
- Maten/köket
Linda, Malin
- Enkäter
Kristina, Marcus L
- Vision
Teresia, Mattis, Anna
- Huvudmannaskap
Lise-Lotte, Marcus B
- Ombyggnationen
Malin, Susanne
b. Firmatecknare
Styrelsen beslutar att föreningen tecknas av Marcus Borgen, Kristina Wennberg,
Roger Hargeskog samt Fredrik Håkansson.
c. Styrelseutbildning
Styrelsen avsätter en halv lördag (2:a feb, 09-13) till att utbilda de nya
medlemmarna om styrelsens arbetssätt och ansvar.
Kristina letar upp dokumentation från tidigare utbildningar.
d. Julfest
Styrelsen anordnar sin årliga personalfest 20:e december 2018 kl 18.
Matrådet
Parkeras.
Kommande möten
Styrelsemöte 16:e jan 18:00
Styrelseutbildning 2:a feb kl 09:00
Övrigt
a. Frånvarosystemet
Personal har undersökt digitala frånvarosystem gentemot det befintliga
knappsystemet. Man behöver en dag för att kunna utvärdera infomentors system
rimligt. Vidare diskussion tas upp vid nästa möte.
b. Styrelsens arvode - riktlinjer.
Parkeras.
Nästa styrelsemöte
16:e jan 2019 kl 18:00
Mötet avslutas

Sekreterare för mötet

--------------------------------------

Marcus Leyman
Justerat av:

--------------------------------------Kristina Wennberg

---------------------------------------Teresia Jensen

